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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 كتاب الوقف
 . مصدر وقف يقف وقفاً ، ومجعه وقوف : الوقف 
 . وقفه و أوقفه : ويقال 

 : أما يف االصطالح الفقهي فقد عرفه املؤلف بقوله 
 س األمل وتسبيل المنفعةوهو تحبي   

كأن يحبس نخاًل ، وثمارها تكون صدقة في سبيل اهلل أو يحبس دارًا وأجرتها في سبيل اهلل أو يحبس 
 . فرساً يركب في سبيل اهلل 

: وهو من اخلري وثبت يف الصحيحني عن ابن عمر  وافعلوا الخير  : والوقف مندوب إليه ، لقوله تعاىل 
لو شئت : ) أصاب أرضًا خبيرب فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم  يستأمره فقال له أن عمر بن اخلطاب 

فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب ، تصدق هبا يف ( حبست أصلها وتصدقت بها 
املعروف الفقري ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل ، وال جناح على من وليها أن يأكل منها ب

 . ويطعم صديقاً غري متمول حاالً 
 .  ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فالوقف يصح بكل قول دل عليه ، وبكل فعٍل دل عليه 
 :مث مثل املؤلف للفعل فقال رمحه اهلل تعاىل 

  أذن بالدفن فيهاكمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في الصالة فيه أو مقبرة و  . 

فإذا جعل أرضاً مسجداً وأذن للناس بالصالة فيه فتكون هذه األرض وقفاً مسجداً هلل عز وجل ألن هذا الفعل 
منه يدل على ذلك ، وال يشرتط أن يقول هي وقف أو حنو ذلك ، ولكن فعله يدل على ذلك ولو مل يتلفظ 

قابر وأذن للناس أن يدفنوا فيها فكذلك هي وقف ألن بأهنا وقف أو جعل أرضه مقربة فحوطها كما حتوط امل
 . هذا الفعل منه يدل على ذلك 

 .   وقفت وحبَّست وسبلت: وصريحة  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . هذا يف القول ، القول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية 
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حيتمل غريه  ية أو فعل أو قرينة فهو اليكفي فيه الفظ من غري اشرتاط انضمام شيء إليه من ن: فالصريح 
أنا مل أنو ، وإن مل يفعل ما يدل على ذلك : فبمجرد ما يتلفظ باللفظ الصريح تثبت هذه العني وقفاً وإن قال 

 . ، وإن مل تكن هناك قرينة تدل على أنه وقف 
فهذه ألفاظ وقفت داري أو حبست داري أو سلبت داري : وقفت وحبست وسبلت ، فإذا قال : وصرحية 

 . صرحية يف الوقف 
 .   وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ما ال يكفي فيه اللفظ بل يشرتط انضمام أمر زائد إليه من نية أو فعل أو قرينة فيحتمل غري : الكناية هي 
 . الوقف

أنا مل أنوه وقفاً وال : مث قال " ت بداري تصدق: " تصدقت وحرمت وأبدت ، فإذا قال مثالً : وكنايات الوقف 
قرينة وال فعل ، فإنه حيكم بقوله ؛ وذلك ألن هذه األلفاظ مشرتكة يف الوقف وغريه فكان البد من أمر زائد 

 . يدل على إرادة الوقف 
تدل على الوقف فهي من صرحية ال من  ( أبدت ) بل لفظة : وهو من فقهاء احلنابلة  –وقال ابن اجلوزي  -
 . ناية وفيه قوة ، ومرجع معرفة اللفظ أهو من الصريح أم من الكناية مرجع ذلك إىل أعراف الناس ك

 .   فيشترط النية مع الكناية : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

لفظ مشرتك فيحتمل أن تكون " تصدقت بداري : " تصدقت بداري ، وينوي أهنا وقف ألن قوله : أي يقول 
 . ت هي بوقف وحيتمل أنه يريد الوقف ، فلما كان لفظاً مشرتكاً أشرتط فيه النية الصدقة اليت ليس

 .  أو أقترن أحد األلفاظ الخمسة  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

تقدمت ألفاظ ستة ، منها ثالثة صرحية ، ومنها ثالثة من باب الكناية فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية وضمَّ 
 . األلفاظ الباقية فحينئذ يزول االشرتاك وتكون وقفاً إليه لفظاً من 

تصدقت بداري صدقة )أو ( تصدقت بداري صدقة حمبوسة ) أو ( تصدقت بداري صدقة موقوفة : ) فإذا قال 
فحينئذ يكون وقفًا وإن أدعى أنه مل ينو فال ( تصدقت بداري صدقة حمرمة أو صدقة مؤبدة )أو قال ( مسبلة 

 . يقبل منه ذلك 
أو حنو ذلك فإنه حيكم بأنه ( حرمت داري حترميًا مؤبداً ، أو حترميًا موقوفًا أو حترميًا حمبسًا : ) وكذلك لو قال 

 . وقف 
ومرجع هذا يف األلفاظ إىل عرف الناس ، وقد يكون يف عرف الناس لفظ هو صريح يف الوقف وهو يف عرف 

 . من قبلهم كناية فيه وقد يكون العكس أيضاً 
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 .   أو حكم الوقف : مؤلف رحمه اهلل تعالى قال ال

 . يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه  –أي أن يضم إىل هذا اللفظ الذي هو من الكناية 
يريد ( تصدقت بداري : ) فدل على أن قوله ( تصدقت بداري فال تباع وال توهب وال تورث : ) كأن يقول 

 . بذلك الوقف 
ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار  : الى قال المؤلف رحمه اهلل تع

 .   وحيوان ونحوهما
فيشرتط يف الوقف أن يكون ذا منفعة دائمة مع بقاء العني فإذا كانت العني ال ينتفع هبا على سبيل الدوام فال 

ذلك أيضاً الدراهم والدنانري ، والطعام تصح وقفاً كما لو استأجر داراً مخس سنوات فأوقفها هذه املدة و مثال 
 . تنفذ فال يبقى االنتفاع  وقفها وذلك ألهنا وحنوها ، فال يصح

والراجح صحة وقف الدراهم و الدنانري على احملتاجني ألنه ال دليل على املنع و هو رواية عن اإلمام أمحد و 
 .أختاره شيخ اإلسالم

ؤجر ومثل ذلك البستان فهذه يصح وقفها وقد تقدم حديث عمر أي كأرض يبىن فيها أو تبقى وت( كعقار ) 
فهذا يدل ( لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها : ) ملا أصاب أرضاً خبيرب فقال له صلى اهلل عليه وسلم: 

 . على أن األرض تصح وقفاً 
من حبس فرساً : ) فاحليوان يصح وقفه ، كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  يف صحيح البخاري ( وحيوان ) 

)  –يف خالد بن الوليد  -: احلديث ، ويف الصحيحني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ( في سبيل اهلل 
وهذا يدل على صحة وقف ( وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اهلل 

 . األدراع وحنوها من السالح 
 . يل وذخرية وسالح وحنو ذلك هو أهبة القتال من خ: والعتاد 

: ) هذا هو املشهور يف املذهب وأن املوصوف يف الذمة ال يصح وقفه فإذا قال ( من عني : ) ويف قول املؤلف 
 . وصفه كذا ، أو داراً وصفها كذا أو حيواناً وصفه كذا فال يصح ( وقفت عبداً 
حبست أحد : " أو قال " اهلل صدقة موقوفة تصدقت بأحد فرسي يف سبيل : " املبهم فإذا قال : ومثل ذلك 

وحنو ذلك ، فهنا مبهم ال يدري أي العبدين وال أي الفرسني فال يصح أيضًا كما هو " عبدي يف سبيل اهلل 
 . املشهور يف املذهب 

 . كاهلبة وسيأيت الكالم على اهلبة واخلالف فيها : قالوا 
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أنه يصح وقف املوصوف يف الذمة ويصح وقف املبهم : وهنا احتمال يف املذهب وهو اختيار شيخ اإلسالم 
 . وهذا هو القول الراجح 

أنت وقفت دارًا قلت وصفها كذا وكذا فعليك أن : فعليه أن يوقف ما وصفه يف الذمة فيقال له : وعليه 
و فيقرع بينهما ومن خرجة عليه القرعة فه" وقفت أحد عبدي يف سبيل اهلل: " الوقف ما وصفت ، وإن قال 

 . وقف 
و قوله مع بقاء عينه فإن كان ال ميكن أن ينتفع به إال بتلف عينه مل يصح وقفه كأن يوقف آصعاً من متر على 

 .الفقراء و اختار شيخ اإلسالم صحة ذلك و هو الراجح كما تقدم يف اإلجازة
  قاربوأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين واأل : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . 
هذا هو الشرط الثاين من شروط الوقف وهو أن يكون على بٍر وهذا باتفاق العلماء فإن الوقف يدوم إىل ما 
بعد موته فلم يكن له حق يف أن يصرف شيئًا من ماله يف أمر حمرٍم وال مباح فاشرتط أن يكون يف بٍر ، كبناء 

ء وذوي القرىب فإن كان على حمرم فال جيوز كأن يبىن مسجد أو مدرسة علمية أو بناء دار يكون ريعها للفقرا
 . داراً للهو احملرم أو لشرب اخلمر وحنو ذلك 

وإذا كان على مباح فإنه ال ينفذ أيضًا كأن جيعل داره وقفًا على هلو مباح أو على االغشار فإن كان الوقف 
  .على معني صح يف املباح ال احملرم وقيل يصح على جهة عامة و هو مباح

 .   من مسلم وذمي : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ال ينهاكم  :يصح أن يكون الوقف على املسلم وعلى الذمي أما املسلم فظاهر ، وأما الذمي فلقوله تعاىل 
وروى عبد  اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 

أوصت البن أخ لها يهودي ) أن صفية زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  –واألثر حسن  –الرزاق يف مصنفه 
 . فيجوز أن يوقف على ذمي وحنوه ( 

 .   غير حربي : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فاحلريب ال جيوز أن يوقف عليه ، وذلك ألن ماله ليس مبعصوم وعليه فريع الوقف غري معصوم، والوقف الزم 
ال يكون هلذا املال عصمة لكون صاحبه ليس مبعصوم املال وألنه ليس بوجه بٍر أن يوقفه على من  وحينئذ

 . حيارب اهلل ورسوله وأهل اإلسالم 
    وكنسية ونسخ التوراة واإلنجيل وكتب زندقة : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فهذه ال جيوز الوقف عليها 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( الوقفكتاب ) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

6 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 
 .   وكذا الوصية : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أي يف احلكم ، فالوصية كذلك فإن ما ال يصح وقفه ال تصح الوصية به ، وسيأيت الكالم على هذا يف باب 
 . الوصايا 

 .   والوقف على نفسه : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . ف ال يصحفهنا الوق( الدي من بعديوقفت على نفسي مث أو : ) أي ال يصح الوقف على نفسه، فإذا قال 
وعن اإلمام أمحد وهو  –هذا هو املشهور يف املذهب  –كما ال يصح بيعه على نفسه وإجارته عليها : قالوا 

اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وهو قول طائفة من أصحاب اإلمام أمحد كابن عقيل وهو مذهب أيب 
 . حيح أن الوقف على النفس ص –يوسف من األحناف ، وبعض الشافعية 

وهذا هو األظهر ، وذلك قياسًا على أم الولد فإن الرجل إذا وطئ أمته فولدت له ولداً فهي أم ولد تبقى  -
له يف حياته وال تباع وال توهب ، فكذلك الوقف يبقى له يف حياته وال يباع وال يوهب، وكما لو أوقف 

لوه فيها كدالء املسلمني كما وقع من عثمان مسجداً وصلى فيه أو وقف مقربًة ودفن فيها أو أوقف بئراً وكان د
رضي اهلل عنه فهنا قد دخل يف املنتفعني من الوقف ، وال خالف بني العلماء يف جواز ذلك وأنه إذا أوقف 
مقربًة فله أن يقرب فيها وكذلك إذا أوقف مسجدًا فله أن يصلي فيه وهكذا فكذلك هنا ، وأما املنع من بيعة 

 . ها فهذا ال متناعه ، فهو ممتنع ال فائدة فيه على نفسه وإجارته علي
يف هذا القول ترغيب بالوقف فإنه إذا علم أنه ميكنه أن يوقف شيئًا من ماله ويستفيد من ريعه حياته فإن  -

 . هذا يكون ترغيباً له فيه 

له أن  –ة وجيوز له إن أوقفه على غري نفسه أن يشرتط علته كلها أو بعضها أو مدة معلوم: قال احلنابلة  -
 . يستثىن ذلك وهو خمرج من املسألة املتقدمة 

وال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً : ) مبا تقدم من قول عمر : ويستدلون 
كان هو وليها يف حياته وهذا ظاهر، وحيث قلنا بالقول املتقدم   –كما قالوا   –وكان عمر ( غير متمول مااًل 

 . ف على نفسه فهذا أوىل من جواز الوق
  ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . 

 املسجد واملقربة وحنومها إذا أوقفه فإنه ال يوقفه على معني بل على مجاعة من الناس ،
 . ط العلم باملوقوف عليهوكذلك القنطرة أو النفق أو طريق ، فهذا وقف على غري معني ، فال يشرت  
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فإنه يشرتط فيه أن  –أما غري املسجد وحنوه  –فإذا بىن مسجدًا فال يشرتط أن يعلم من يصلي فيه وهكذا 
 . يكون على معني ميلك ، فيكون على معني غري جمهول وال مبهم 

 .   ال ملك : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . جين فإنه ال يصح ألنه ال ميلك  فإذا أوقف على ملك من املالئكة أو على
 .   وحيوان : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . ال يصح الوقف عليه ألنه ال ميلك وكذلك العبد فإنه معني لكن ال ميلك فال يصح الوقف عليه 
 .  والقبر  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .  ال يصح الوقف عليه ألنه وإن كان معيناً لكنه ال ميلك
 .   والحمل : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . ال يصح الوقف عليه ألنه ليس مبعني ، أو ال يدري هل موجود أو ال فهو جمهول الوجود 
فالوقف إذا كان مما يوقف على املعينني فإنه يشرتط أن يكون على معني ميلك فإن كان على غري معني  

 . ني ال ميلك فال أيضاً كاجملهول أو املبهم فال وإن كان على مع
وال شك إن الوقف على امللك وحنوه ال ينبغي أن يقال مبثله ، وهوة ليس من أوجه الرب ، بل هو ليس من 

 . الرشد يف التصرف 
أما إذا أوقفه على جمهول أو مبهم ، فإن عدم صحة الوقف فيها نظر فإن املبهم ميكن أن يعلم بالقرعة ، فإذا 

 . فإنه ميكن أن حيدد أحد الوالدين بالقرعة " لى أحد أوالد زيد وله ولدان أوقفت هذا ع: " قال 
وال يدري من " أوقفته على رجل : " إذا كان ال يؤول إىل علم فإنه ال يصح الوقف عليه كأن يقول : واجملهول 

أنه يريد من  هذا الرجل فال ميكن حينئذ أن يوقف فيكون باطاًل وأما إذا كان ميكن علمه ، أو علم من قوله
فحينئذ خيتار الويل أي مسكني " أوقفته على مسكني يف البلد : " اتصف هبذا الوصف أيًا كان ، كأن يقول 

أوقفت على : " يف البلد فيوقفه عليه وال مانع حينئذ من الوقف وإذا أوقف على احلمل أي أصالة كأن يقول 
 . فال يصح عند احلنابلة " محل فالن 

يصح وهو أظهر ألنه يؤول إىل علم ، وال مانع من القول بصحته وال دليل يدل : ن احلنابلة وقال ابن عقيل م
 . على املنع 

ومبهم احلمل، فحينئذ  –أوقفته على زيد وأوالده وأوالد أوالده : " وأما إن كان احلمل يثبت تبعًا كأن يقول 
 . احلمل يثبت تبعاً ، ويثبت ما ال يثبت استقالالً 

 . احليوان ، اختار احلارثي من احلنابلة صحة الوقف عليه ، وهذا هو األرجح فال مانع فيه  والوقف على
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هذا املاء أو هذه الساقية وقف على دواب فالن فال مانع منه ، كما لو وضع ساقية وجعلها : كأن يقول 
 . للدواب عامة ، وال دليل مينع من هذا ، وهي قربة 

ل ألنه حمرم يف الشريعة لكن لو كان الوقف على املقربة حلفر القبور وإصالحها وأما القرب فإن الوقف عليه باط
 . وحنو ذلك وهذا جائز ألنه قربة 

لكن إن أوقفه على قرب ليبىن عليه أو يسرج أو حنو ذلك فإن هذه من ذرائع الشرك فهي حمرمة يف الشريعة فال 
 . حيل أن يوقف عليها 

 . و أن يكون ناجزاً ال معلقاً هذا هو املشهور يف املذهب ه:  -وهو الشرط الرابع  –ويشرتط 
 . فإن الوقف ال يصح ( أوقفت داري وإن شفى اهلل مريضي أو إن جاء زيد من سفره : ) فإذا قال 

إن الوقف يصح : والقول الثاين يف املذهب وهو اختيار شيخ اإلسالم ، واختيار صاحب الفائق من احلنابلة 
 . انع منه شرعاً وهو الراجح إذ ال م
  -:أي مث بعد ذلك ترجع إيل ، ففيها قوالن( أوقفت داري سنة أو عشر سنوات : ) ومثل ذلك إن قال 

 . ولكن هذا لو سلمنا أنه ليس بوقف لكن ال نسلم أنه ممنوع إذ األصل يف العقود احلل 
 .   ال قبوله : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

قف على غري معني فال إشكال يف أنه ال يشرتط القبول ، كأن يوقف مسجداً وحنوه أي ال يشرتط قبوله إذا أو 
: فال يشرتط قبول املوقوف عليهم ألهنا جهة عامة ، لكن الكالم هنا حيث كان الوقف على معني كأن يقول 

 فهل يشرتط قبول املوقوف عليهم أم ال ؟ ( أوقفت داري على زيد وأوالده من بعده ) 
 . ال يشرتط قبوله ، كالعتيق فكما أن العبد ال يشرتط قبوله للعتق ، فكذلك هنا: قال املؤلف  -1
 . أنه يشرتط قبوله : وهو وجه يف املذهب وهو رواية عن اإلمام أمحد : والقول الثاين يف املسألة  -2

 . قياساً على الوجه واهلبة ، فهي تربع من آدمي 
أن العتق إن ردَّ فإن ذلك إبطااًل حلق : الفارق بني الوقف والعتق وهذا أظهر فهي باهلبة هنا أشبه منها بالعتق و 

به يف احلرية ، خبالف رد الوقف ، فكان الوقف هنا أشبه باهلبة والوصية منه بالعتق وألن ما يرتتب من املنة 
: فإذا قال  وحنوها ثابتة يف الوقف كما هي ثابتة يف اهلبة ، فإن مل يقبل هذا الوقف فإنه ينصرف إىل من بعده ،

 . فلم يقبل زيد فإهنا تنتقل إيل من بعده ( أوقفت هذه الدار على زيد معموٍر ) 
 .   وال إخراجه عن يده : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . أي ال يشرتط أن خيرج الوقف عن يده 
 الوقف أم ال؟  هذا الفرس وقف هلل تعاىل ومل حيله فهو مازال يف يده ، فهل يلزم –مثالً  –فإذا قال 
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 : قوالن ألهل العلم 
 . أنه يلزم فليس له الرجوع بعد ذلك ، وهذا هو املشهور يف املذهب : القول األول  -1

 ألنه قد ثبت بالقول الدال عليه أو الفعل الدال عليه فيحصل الوقف بذلك : قالوا 
ه يعتق عليه وإن مل خيرجه من يده ، أعتقت فالنًا فإن: وقياسًا على العتق ، فكما أن الرجل إذا قال : قالوا 

 . فكذلك هنا 
أنه ال يلزم ويثبت إال إذا أخرجه من يده وأما قبل ذلك فله : وهو رواية عن اإلمام أمحد : القول الثاين  -2

 . الرجوع 
 . بالقياس على اهلبة والوصية : واستدلوا 

 . نا يف الوقف فكما أن اهلبة ال تثبت حىت خيرجها عن يده ويقبضها اآلخر فكذلك ه
أن ذلك ليس بشرط بل يثبت الوقف وإن كان الوقف يف يده ، وذلك ألن : والذي يرتجح من هذين القولني 

ألن الوقف هو حبس األصل وبسبيل ( وقفت أو حبست وحنو ذلك : ) حقيقة الوقف قد ثبتت مبجرد قوله 
 – تنتقل من يده ويقبضها اآلخر ففرق املنفعة ، وقد حصل الوقف بقوله ذلك وأما اهلبة فال تكون هبة حىت

 . بني اهلبة والوقف  –هنا 
 . ال يشرتط إخراج الوقف من يد الواقف  –فالراجح أنه ال يشرتط الوقف 

 فصل
 .   ويجب العمل بشرط الواقف : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . جيب العمل يف الوقوف بشرط واقفها ، ألثر عمر املتقدم يف الصحيحني 
 ( . الفهم والداللة ال يف وجوب العملوقول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعين يف : ) قال شيخ اإلسالم 

فالفقهاء عندهم أن لفظ الواقف كنص الشارع يعين يف داللة األلفاظ من عموم أو خصوص أو إطالق أو 
ي واجلالف والناذر وكل عقد والتحقيق أن لفظة ولفظ املوص:) أي شيخ اإلسالم –تقييد أو حنو ذلك قال 

مل على عادته يف خطابه ولغته اليت يتكلم فيها وافقت لغة العرب أو لغة الشرع أم ال   . هـ .أ( حيح
 . فالعربة مبا يريده يف لفظة وهو املراد يف خطاباته ويف لغة أي يف أعراف الناس 

 . يف لغة العرب وال يف لغة الشرع  الناس عندنا يطلقون الولد ويريدون به الذكر ، وليس هذا: فمثالً 
 . مرجعه إىل عادته يف خطابه ونفسه اليت يتكلم فيها ألن هذا هو مراده –الواقف  –فإذن مبهم كالم 
أوقفت داري على : ) ظاهره سواء كان الشرط مستحبًا أن يقول  -( : بشرط الواقف : ) قال املؤلف هنا 

 . فهذا شرط مستحب ( م أو حلفظة القرآن منهم أوالدي مث أوالدهم من بعدهم لطلبة العل
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 . فهذا شرط مباح ( أوقفت داري على أوالدي األغنياء منهم : ) ومثال الشرط املباح أن يقول 
لألنسب منهم أو للغين منهم ، أو غري ذلك : ) واختار شيخ اإلسالم أن الشرط املباح ليس مبعترب فإذا قال 

 يؤجر وحنو ذلك ، فإنه ال عربة بشرطه ، فللناظر على الوقف أن خيالف من الشروط املباحة ، أو شرط أال
شرطه وهذا هو القول األرجح وذلك ألن اشرتاط القربة ثابت يف اعتبار اجلهة أصاًل كما تقدم وأن الواجب يف 

 . الوقف أن يكون على قربه فكذلك يف شروطه فيشرتط أن تكون يف قربة 
 . ال فينهى عنه فالراجح هو ما اختاره شيخ اإلسالم وألن مثل هذا سفه وعبث يف امل

وشرط الواقف جيب العمل به حيث مل خيالف مقصود الشرع أو مل يكن فيه إخالل مبقصود الشارع فإذا وضع 
يكون لغري األقرأ أو لغري األعلم ، كأن يقول لألكرب ، فهذا خيالف وخيل مبقصود الشارع : وقفاً على أئمة وقال 

 . م الناس أقرؤهم لكتاب اهلل من أن إما
 . فالشرط املخالف لكتاب اهلل غري مقبول 

 .   في جمع : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 : جيب العمل بشرط الواقف يف مجع أي يف مجع املوقوف عليهم ، فإذا قال 
ريع الوقف هلم مجيعاً  فقد مجع بني أوالده وأوالد أوالده فيكون( أوقفت داري على أوالدي وأوالد أوالدي ) 

 . ألن هذا هو شرطه 
 .   وتقديم : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فيعمل بشرطه فإنه قد شرط التقدمي لزيد فيعطى زيد ( هذا وقف على زيد وعمرو واملقدم هو زيد : ) فإذا قال 
 . من الريع ما يكفيه فإن فضل شيء فهو لعمرو وإن مل يفضل شيء فال شيء له 

 .   وضد ذلك : المؤلف رحمه اهلل تعالى  قال

فيعمل به ، ( هذا وقف لزيد مث أوالده ممن بعده : ) ضد اجلمع اإلفراد ، وضد التقدمي التأخري فإذا أفرد فقال 
فيعطى عمرو ريع الوقف وما فضل فلزيد ألنه هو املؤخر ( هذا وقف لزيد وعمرو واملؤخر هو زيد : ) وإذا قال 

 . 
 .   واعتبار وصف وعدمه : رحمه اهلل تعالى  قال المؤلف

فحينئذ نعطيه األفقه منهم فنعمل ( هذا وقف على أوالدي مث أوالدهم من بعدهم األفقه منهم : ) فإذا قال 
 . هبذا الوصف 

فهنا مل يذكر وصفاً وعليه فنحن نطلق كما أطلق ( هذا وقف على أوالدي مث أوالدهم من بعدهم : ) وإذا قال 
 . هو قد شرك بينهم وأطلق فحينئذ نشرك بينهم ونطلق ، وذلك ألنه مل ينص على صفة معينة ، ف



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( الوقفكتاب ) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

11 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 
 .   وترتيب : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فال نشرك بني أوالده وأوالد أوالده ، بل يعطى أوالده مث ( هذا ألوالدي مث ألوالدهم من بعدهم : ) فإذا قال 
 . أوالد أوالده ، ألن هنا قد رتب  إذا مل يبقى له ولد فإنه يعطى

 .   ونظر : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فهو شرط معترب جيب العمل به ، فيكون هذا املعني هو الناظر على ( والناظر على الوقف فالن : ) إذا قال 
: ) اخلطاب  الوقف املعتين بشؤونه الصارف لريعه فقد ثبت يف سنن أيب داود بإسناد صحيح يف وصية عمر بن

هذا ما أوصى به عبد اهلل عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمعًا وِصْرفة بين األكوع ، والعبد 
الذي فيه ، والمائة سهم التي بخيبر واألرقاء فيه والمائة التي أطعمه النبي صلى اهلل عليه وسلم بالوادي 

 . شرط من عمر يف تعيني الواقف  فهذا( ، تليه حفصة بنت عمر ثم إلى ذو الرأي من أهلها  
 .  وغير ذلك  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فأتى شرط يشرتطه ، فإنه يعمل به ، وقد تقدمت ضوابط يف هذا 
 .   فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ومل يشرتط فإنه يستوي فيه الغين والفقري ( دي وأوالد أوالدي هذا وقف على أوال: ) إذا أطلق الواقف فقال 
 . والذكر واألنثى ال فرق بينهم 

 . وذلك ألنه شرك بينهم وأطلق ، ومقتضى هذا اإلطالق التسوية بينهم 
 .   والنظر يكون للموقوف عليه : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . اظر هو املوقوف عليه ألن الواقف مل يعني ناظراً فحينئذ يكون الن
فإن الناظر يكون زيدًا هذا إن كان ( ومل يعني ناظرًا  –هذا وقف على زيد مث ألوالده من بعده : ) فإذا قال 

هذا الوقف على أوالدي وهم مجاعة فحينئذ : فرداً مستقاًل به ، أما إذا كان املوقوف عليه مجاعة ، كأن يقول 
 . هذا إذا كان الوقف مما يكون على املعينني  –بقدر حصصهم يكونون هم الناظرين عليه مجيعاً 

 . وأما إن مل يكن على املعينني ، كأن يوقف على الفقراء أو على املساكني وحنو ذلك فإن الناظر هو احلاكم 
م فاملعينون هم الناظرون فيه فإن كان فرداً استقل به ، وإن كان مجاعة فه: إذا كان الوقف على معينني : إذن 

 . مجيعاً ناظرون عليه بقدر حصصهم 
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ألن الوقف ملك هلم واملنفعة هلم أما كون املنفعة هلم فإن هذا صحيح فإهنم هم املنتفعون به وهذا : قالوا 
فهذا هو املذهب ،  –يقتضي أن يكونوا هم الناظرين عليه ألن ريعه ومثرته هلم وأما كوهنم هم املالكون للوقف 

 . فهو ملك له ( هذا وقف على زيد : ) للموقوف عليه ، فإذا قال فاملذهب إن الوقف ملك 
 . قياساً على اهلبة : قالوا 

وعن اإلمام أمحد وهو مذهب أيب حنيفة واختيار طائفة من أصحاب اإلمام أمحد أنه حق هلل وليس ملكاً 
 . للموقوف عليه 

 . وهذا هو الراجح  –ه نعم املوقوف عليه ميلك منفعته وأما أصله فال ميلكه املوقوف علي
أحبس أصلها وتصدق : ) إنه ملك هلل عز وجل ويستدل على هذا ، بقوله صلى اهلل عليه وسلم: فالراجح 

على : فدل على أهنا صدقة وألن املوقوف عليه ال ميلك التصرف فيها وال تورث عنه كسائر ماله ، قال ( بها 
 . وقف واهلبة أهنا ليست ملكاً   له ، وقد تقدم الفارق بني ال

 .   وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
الوقف على الولد جائز باتفاق العلماء ، ومن اآلثار الواردة فيه ما ثبت عند البيهقي والدارمي ، ورواه البخاري 

دودة أن تسكن غري مضرة وال محضرًا هبا فإن وقف على ولده وجعل للمر : ) معلقًا أن الزبري رضي اهلل عنه 
 . وال يعلم له خمالف ( استغنت بزوج فال حق هلا 

 . فهذا جائز " هذه الدار وقف على ولد زيد أو على ولد أخي :" كأن يقول ( أو ولد غريه ) 
 " هذه الدار وقف على ولدي مث للمساكني : " فإذا قال 

  .   لولده فهو : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
فإذا ولد له بعد ذلك فال : لولده املوجودين حني الوقف ، وعليه : قال الفقهاء من احلنابلة يف املشهور عندهم 

 . حق هلم يف الوقف وهذا ضعيف 
وعن اإلمام أمحد وهو اختيار طائفة من أصحاب أن من يولد من ولده فله حق يف الوقف ؛ وذلك موافقة 

يف لفظه فهو داخل يف ولده ومقصوده انتفاع ولده وهذا من ولده ؛ بل هو أشفق عليه لغرض الواقف ولدخوله 
 . وأرحم به لصغره فكان دخوله أوىل 

 .  الذكور واإلناث بالسوية : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
وأطلق  فريع هذا الوقف يكون لولده ذكورهم وإناثهم بالسوية وذلك هو مقتضى إطالقه، فإنه قد شرك بينهم

 فاقتضى هذا التسوية فللذكر مثل ما لألنثى 
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ويستحب له أن يحفضل الذكر على األنثى واختار الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجوب تفضل الذكر : قالوا 
 . على األنثى وحترمي عدم التفضيل وهو الراجح 

 . وذلك ألن التفضل هو العدل كما يف اإلرث وترك العدل حمرم فرتك العدل ظلم 
فإذا أطلق أو نص على أن الذكر له مثل ما لألنثى فإن الذكر يعطي مثل ما لألنثيني ألن هذا هو : وعليه 

 . العدل الذي أمر اهلل به 
 .  ثم ولد بنيه : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 ؟  فيكون لولده من صلبه مث لولد بنيه وهل الرتتيب هنا ترتيب فرد على فرد أو ترتيب بطن على بطن
 . عطي أوالد بنيه حىت ينقرض أوالدههل ال يعطى أوالد األنبياء حىت ينقرض األوالد من الصلب فال ن: مبعىن 

 أم أن الرتتيب فرد على فرد ، فإذا مات زيد من ولده ولزيد أوالد فنصيب زيد ينتقل إىل أوالده ؟ 
  -:وجهان يف مذهب احلنابلة 

على بطن فإذا انقرض البطن األول أعطى البطن الثاين فال يعطي وأنه ترتيب بطن : واملذهب هو األول  -1
 . أوالد األبناء مع وجود األوالد 

أنه ترتيب  –شيخ اإلسالم واختيار الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  –القول الثاين يف املذهب وهو اختيار  -2
ذا حق لوالدهم كأن يأخذه وهو فرد على فرد وهو الراجح تقريبًا لإلرث والعدل وبعدًا عن اجلور والظلم فإن ه

 . حي فينتقل حينئذ إليهم كما ينتقل إليهم سائر ماله 
 .  دون بناته : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . أي دون ولد بناته 
فكذلك : ولد البنات ال يرثون كما تقدم يف الفرائض ، فبنت البنت وابن البنت وإن نزال فال إرث هلما ، قالوا 

هذا وقف على ولدي مل يدخل ولد بناته،كما ال : فإذا قال يوصيكم اهلل في أوالدكم  :تعاىلهنا لقوله 
 .   يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين  : يدخلون يف قوله تعاىل

 . هذا هو مذهب اإلمام أمحد فهو مذهب احلنابلة  -1
ومن ذريته  : ولد البنت ولد ؛ ولذا قال تعاىل ألن : ومذهب الشافعية أن أوالد بناته يدخلون ، قالوا  -2

، وعيسى ابن بنته مرمي رضي اهلل عنها، ولقوله صلى اهلل عليه  وعيسى  : إلى أن قال  داود وسليمان 
 ( . هذا سيد ) أي النيب : قال  –وهو ابن بنته  –وسلم  يف احلسن 

اإلمام عبد الرمحن : احلنابلة واختاره من أئمة الدعوة  وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد واختاره أبو اخلطاب من
 . ابن حسن واإلمام حممد بن إبراهيم وهو القول الراجح يف هذه املسألة 
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أن ولد البنت داخل : فاجلواب  يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين  : وأما قوله تعاىل 
م فرضًا وميكن أن يحستدل هبذه اآلية على إرثهم رمحًا وكما هو يف العموم ، وإمنا دل اإلمجاع على عدم إرثه

 . مذهب احلنابلة 
   على ولد ولده وذريته لصلبه: كما لو قال  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فاخلالف كذلك ( هذا وقف على ولد ولدي أو على ذرييت لصليب أو على عقيب أو على نسلي : ) إذا قال 
 . ولد البنت يدخلون يف ذلك كما هو مذهب الشافعية  هنا ، والراجح أن

 .  ولو قال على بنيه أو بني فالن اختص بذكورهم : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
هذا وقف على بين أو على بين فالن ، فيختص بالذكور فليس لإلناث من الوقف شيء، وذلك : ) إذا قال 

 . فاالبن خبالف البنت  أم له البنات ولكم البنون  : عاىل ألن االبن يطلق ويراد به الذكر كما قال ت
 . وهل يدخل يف ذلك ابن بنته ؟ على اخلالف املتقدم والراجح دخوهلم 

أي حمرمات ومعلوم أن زوجة ابن البنت حمرمة  وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم  : وقد قال تعاىل 
 . باالتفاق 

 أال أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون أوالدهن من غيرهم : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
   

هذا وقف على القبيلة الفالنية فيدخل فيه النساء وذلك ألن النساء من القبيلة فيشمل الذكور : ) إذا قال 
 . وخيرج أوالد النساء من غريهم ( واإلناث 

رأة هلا نصيب من الوقف ألهنا تنتسب إىل هذه فإذا تزوج رجل من قبيلة أخرى ، امرأة من هذه القبيلة فامل
 . القبيلة أما أوالدها من هذا الرجل فال نصيب هلم وذلك ألهنم ال ينتسبون إىل هذه القبيلة وهذا ظاهر 

والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر واألنثى من أوالده وأوالد  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 .  أبيه وجده وجد أبيه

هذا وقف على قرابيت أو على أهل بييت أو على قومي فإنه يشمل الذكر واألنثى من أوالده وأوالد ابنه : ا قال إذ
وجده وجد أبيه فالنيب صلى اهلل عليه وسلم  هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم فإذا أوقف لقرابته 

وأوالد  –من الولد إال النيب صلى اهلل عليه وسلم  فيدخل يف ذلك أوالده ، وأوالد عبد اهلل وعبد اهلل ليس له
 . عبد املطلب وأوالد هاشم ، فعبد اهلل أبوه ، وجده عبد املطلب ، وجد أبيه هاشم 

بدليل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد جعل سهم ذوي القرىب يف أوالد هاشم وأوالد عبد املطلب ، : قالوا 
 . وأوالده عليه الصالة والسالم 
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بل يدخل يف ذلك كل من ينتسب إىل أبيه ينتسب إليه هو ، وليس املراد األب املباشر بل قد : ال الشافعية وق
 . بنو العباس وبنو جعفر أو بن هاشم وبنو خمزوم : ينتسب إىل جده أو أيب جده ، كما يقال 

 أبيه وهذا هو القول هذا الوقف لقرابيت أو أهل بييت أو لقومي دخل يف ذلك كل من ينتسب إىل: فإذا قال 
 . الراجح وهو أقرب إىل العرف 

رجل منهم هذا وقف على قرابيت أو قومي أو أهل بييت يدخل فيها كل من : العائلة الفالنية إذا قال : فمثاًل 
يتسمى هبذه العائلة سواء كان من ولد أب اجلد أو من ولد جد اجلد وقد أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 . من سهم ذوي القرىب وهم من ولد جد جده  بين املطلب
 . وقد تقدم كالم شيخ اإلسالم وأن مرجع هذه األلفاظ إىل العرف ال إىل داللة اللغة وال إىل داللة الشرع 

الن يدخل يف ( على ولدي : ) وما تقدم من املسائل كذلك ، فإذا كان يف عرف الناس عندنا أنه إذا قال 
ذلك ألن هذا هو مراده ، بدليل أنه لو عرف أنا سنفهم مراده على غري هذا الستثىن ذلك أوالد بناته فيحكم ب

 . فالواجب محل كالم الناس ما يعتادون عليه ( إال ولد البنات : ) وقال 
  وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة اإلناث أو حرمانهن عمل بها  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فال تدخل فيه البنات فإذا كانت هناك قرينة تقتضي إعطاء اإلناث ، أو حرماهنن ( وقف على بنيه : ) إذا قال 
 . يف مسائل أخرى فإنه يعمل هبا 

وهذا خيالف الشرع والعدل كما قرر هذا الشيخ عبد الرمحن بن سعدي فالشخص ال يتصرف مباله مبقتضى 
والقول وال شك أن العدل بني األوالد  شهوته وهواه ، وإن خالف الشرع والعدل بل الشرط أال خيالف الشرع

 . ذكورهم وإناثهم واجب 
تضمن حرمان صاحب حق أو اختصاص بعض الورثة بالوقف دون البعض اآلخر  –فإذا تضمن لفظة يف وقفه 

 . فإن هذا ظلم وجود والشريعة تنهى عن ذلك 
لعدل وحترمي الظلم ولو فتح هذا فعلى ذلك ال ينظر إىل لفظة الذي خيرج به اإلناث بل تعطى اإلناث لوجوب ا

 . وحنو ذلك ، والواجب سد هذا البابلسلكه كل من شاء حرمان اإلناث من املال بأن يوقفه على أبنائه 
 وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم وإذا : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

   والتساوي

وكان حصرهم ممكنًا فحينئذ يعطون بالتسوية " فالنية هذا وقف على من يوجد يف   من القبيلة ال: إذا قال 
 . وظاهر إطالق كالم التسوية بينهم . وجيب تعميمهم ألنه ميكن حصرهم 
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بل إذا كان هناك ما يقتضي التمييز للناظر التمييز ، كأن يكون بعضهم غنيًا وبعضهم : وقال بعض احلنابلة 
بعضهم ذكور فيميز بني ذكراهنم وإناثهم، وهذا هو القول فقريًا فيميز غنيهم وفقريهم ، أو بعضهم إناث و 

الراجح كما تقدم تقريره يف مسألة سابقة وأن شرطة املباح ال يعمل به ، وهذا شرط مباح ، فاملساواة بني 
فيقال على أقل تقدير بإباحته وال يعمل بالشرط املباح وإمنا يعمل  –إن مل نقل بتحرميه  –الذكور واإلناث 

 . ملستحب وهذا القول هو الراجح بالشرط ا
 .   وإال جاز التفضيل واالقتصار على أحدهم : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
هذه الدار وقف على كل قبيلة بين متيم ومتيم أكثر قبائل العرب ، : " فإذا كان ال ميكن حصرهم كأن يقول 

 . واالقتصار على أحدهم وهي دار ال خيرج فيها إال عشرة آالف فحينئذ جيوز التفضيل 
ألنه ملا أتى هبذا اللفظ الذي ال ميكننا العمل به إذ ال ميكنهم تعميم ذلك علم أنه يريد نفع هذا اجلنس : قالوا 

 . وهذا حاصل ينفع رجل واحد منهم 
كونه وعليه فإذا كان جيوز لنا أن نقتصر على واحد فإن التفضيل أوىل ؛ ألنه إذا جاز حرمانه فإنه ف: قالوا 

 . مفضالً عليه من باب أوىل 
أما إذا كانوا ابتداًء ميكن حصرهم مث طرأ عليهم انتشار وحنو ذلك فأصبحوا ال ميكن حصرهم فحينئذ جيب أن 

 .يعمل الناظر بالتعميم حيث أمكن ألنه أراد تعميمهم 
 فصل

 .   والوقف عقد الزم ال يجوز فسخه : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . عقد من العقود الالزمة وقد تقدم ما يدل على هذا فالوقف 

 .  وال يباع : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
وقول أيب حنيفة " أنه ال يباع : " فالوقف ال يباع خالفًا أليب حنيفة ، ملا تقدم يف حديث ابن عمر وفيه 

 . خمالف للسنة فال يلتفت إليه واجلمهور على حترمي بيع الوقف 
 .  إال أن تعطل منافعه : مؤلف رحمه اهلل تعالى قال ال

 . إذا تعطلت منافعه بالكلية ، فأصبح ال ينتفع به فيجوز بيعه 
بىن مسجداً وقفاً يف قرية فخربت هذه القرية فلم يبق فيها ساكن بل أصبحت مزارع وبساتني ، أو : مثال ذلك 

املدينة فأصبحت هذه األرض ال ينتفع هبا وقد بىن بىن طريقًا أو قنطرة أو حنو ذلك مث حصل خراب يف هذه 
 . فيجوز بيعه يف املشهور من املذهب  –هبا قنطرًة أو طريقاً ، أو فتح مدرسة 
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ومنع من ذلك الشافعية واملالكية متسكًا بنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عن البيع والراجح ما ذهب إليه 
 . احلنابلة

ارع أواًل وقد هنى الشارع عن إضاعة املال ويف ترك هذا املال من غري أن ينتفع ألن هذا هو املوافق ملقصود الش
 . به إضاعة له وهو أيضاً موافق لغرض املوقف فإن غرض املوقف االنتفاع به وهنا قد مات االنتفاع به 

 فإن مل تعطل منافعه لكن املصلحة الراجحة بيعه فهل جيوز بيعه أم ال ؟ 
 . ملنع لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم  عن البيع ا: املشهور يف املذهب  -1
وعن اإلمام أمحد وهذه الرواية هي أظهر نصوصه وهو قول يف املذهب وهو اختيار شيخ اإلسالم وهو  -2

 . املعمول به يف هذه البالد يف احملاكم أن ذلك جائز حيث املصلحة الراجحة 

 . مقصود املوقف وهذا هو الراجح ، ألنه أمت وأكمل يف مقصود الشارع و 
مسجد كان يف موضع وهو ال يتسع إال ملائة مصٍل ، وحوله بيوت فإذا أردنا أن نوسعه احتجنا إىل : فمثاًل 

شراء هذه البيوت بأمثان غالية ورمبا امتنع أصحاهبا من بيعها ، ويف نفس احلي أرض واسعة فهل جيوز أن نبيع 
 . نعم للمصلحة الراجحة: ا هبذا الثمن مسجد ؟ اجلواب أرض املسجد ونشرتي هذه األرض الواسعة ونبين هب

 . ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
إن كان مسجداً فبمسجد ، وإن كانت مدرسة فبمدرسة وحنو ذلك وذلك ألن هذا هو األقرب ملقصود املوقف 

نا الثمن ووضعناه يف شيء آخر فإن هذا خيالف مقصوده ؛ فإن مقصوده بناء مدرسة أو بناء مسجد فإذا أخذ
فحينئذ يوضع فيما هو أقرب ملقصود املوقف فيبىن به مسجد أو  مسجد كأن يشرتي به األرض مث يشرع أحد 

 . بناء مسجد عليها 
 .   وآلته وما فضل عن حاجته جاز من فيه إلى مسجد آخر : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ن فرش وأدوات أخرى من كهرباء ، وحنو ذلك ، ما يفضل منه جيوز صرفه يف مسجد آخر ، آلة املسجد م
 . للمصلحة الراجحة وهو أقرب ملقصود املوقف

 .   والصدقة به على فقراء المسلمين  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . أي جيوز أن يتصدق به على الفقراء ، كأن تباع وتتصدق هبا على الفقراء 

 وأن عائشة أقرته بذلك" أي أستارها " أن شيبة كان يتصدق خبلقان الكعبة : مبا روى البيهقي : ستدلوا وا
 . لكن األثر إسناده ضعيف . أي يبيع سرت الكعبة ويتصدق به على الفقراء " 

 : وعن اإلمام أمحد أنه ال يتصدق به بل يصرف يف مسجد آخر وقال صاحب اإلنصاف 
 ( . إلسالم ابن تيميه وهو اختيار شيخ ا) 
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فعلى ذلك أن آالت املسجد الفاضلة عن حاجته وال يظن أنه حيتاج إليها قريبًا من فرش وحنو ذلك ال تباع 
 . فيتصدق هبا بل تنقل إىل مسجد آخر ، وهكذا املصاحف وحنو ذلك كما يفضل عن حاجة املسجد 

 
 

  -:مسألة 
 هل جيب تعمد الوقف على املوقوف من غلته أم ال ؟ 

 إذا أوقف زيد داره على أوالده فهل إذا حصل فيها خراب أو حنو ذلك جيب عليهم أن يعمروها؟ 
  أنه ال جيب التعمري وهذا القول ضعيف جداً ، وذلك ألن فيه تسليطًا للبطن األول : املشهور يف املذهب

نافقة فال يستفيد منه من بعدهم ، ففيه إضرار مبن بعدهم وملا فيه من اإلضرار عليه بإفساده ، حبيث يستقلون مب
بالوقف ، وألن العرف جار بوجوب ذلك يف مجيع األوقاف وهو اختيار شيخ اإلسالم واختيار الشيخ عبد 

 . الرمحن بن سعدي ، فالراجح وجوب تعمريه 
  -:مسألة 
 مث للمساكني ، فأنقرض أوالده فلمن يصرف ريع الوقف ؟ : هذا وقف على أوالدي ومل يقل : " إذا قال 

 : ثالثة أقوال يف هذه املسألة هي روايات عن اإلمام أمحد 
 . وهو املشهور يف مذهب أمحد والشافعي بأنه يصرف إىل قرابته ألهنم أوىل مبعروفه : القول األول  -1
 . نه مال ال مستحق له أنه يرجع إىل بيت املال ، ويصرف يف املصاحل أل: القول الثاين  -2

 أنه يكون : واختاره القاضي من احلنابلة واختاره الشيخ عبد الرمحن بن سعدي : القول الثالث  -3
 .للمساكني

وهذا القول أرجحها وذلك ألن مصرف الصدقات املساكني ، والوقف صدقة كما تقدم يف قوله صلى اهلل عليه 
الصدقات املساكني ولذا فمن نذر صدقة مطلقة فإهنا ومصرف ( احبس أصلها وتصدق بها : ) وسلم لعمر 

 . تصرف للمساكني 
ومع ذلك فإن األوىل واألحق هم قرابته املساكني فهم أوىل مبعروفه ، لكن ال يعطى الغين منهم ، فإن ظاهر  

  .املذهب األول أنه يعطي الغين منهم أيضاً ، والصحيح أنه للمساكني وأوىل املساكني بذلك هم قرابته 
 باب الهبة والعطية

 . مها إعطاء املال بال عوض : اهلبة والعطية 
 . رض املوت ، وأما اهلبة فهي يف حال الصحة هذا هو الفرق بني اهلبة والعطية هناموالعطية هنا هي اهلبة يف 
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و أمــا  نفعــه تعطــي لشــخص معــني يقصــد هبــا العطيــةأن اهلبــة و : والفــرق بــني اهلبــة والعطيــة واهلديــة وبــني الصــدقة 
 رواه البخاري يف( تهادوا تحابوا : ) ، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم  اهلدية فيقصد هبا التودد و إلكرام 

وال يقصـد هبـا أحـد بعينـه النفـع األخـروي األدب املفـرد وهـو حـديث حسـن وأمـا الصـدقة فهـي عبـادة يقصـد هبـا 
 . ة كما يف الصحيحني وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقبل اهلدية وال يقبل الصدق

  غيره تهياحوهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في  :قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 . فيخرج من ذلك املعاوضة ، واملعاوضة بيع : فاهلبة هي التربع  
متليكـاً وإمنـا مـن احرتاز من العارية ، فإن العارية ليست بتمليك فإنه يدفع عني ماله ملن ينتفع بـه ال " بتمليك " 

 . باب إباحة نفع العني 
 –فيشرتط أن يكون املال املوهوب أن يكون معلوماً ال جمهوالً وأن يكون موجوداً ال معدوماً " املعلوم املوجود " 

هــذه : ال بعــد موتــه ، فكونــه ميتلكهــا بعــد املــوت هــذه وصــية فــإذا قــال لــه " يف حياتــه . "  -هــذا هــو املــذهب 
 . ويت فهي وصية الدار لك بعد م

 . فهي متليك للغري ، ويشرتط أن يكون الواهب جائز التصرف " غريه " 
   فإن شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فـال " وهبتـك داري علـى أن ينبـين فرسـك : " إن شرط على اهلبة عوضاً معلوماً فهي بيع وليست هببة فـإذا قـال 
 . تكون بيعاً للمعاوضة فيها ، هذا هو املشهور يف املذهب  تكون هبة بل

أي  ( ومـن وهـب ليعــاوض علـى هبتـه أو ليقضـي لـه فيهــا حاجـة فلـم يـو  فهـو كالشــرط : ) قـال شـيخ اإلسـالم 
أو بشـرط أن تقضـي يل احلاجـة واملسـلمون علـى شـروطهم " وهبتـك هـذا الشـيء بشـرط تعاوضـين : " كأنه قال 

" وهبتك هذا الشيء على أن ينبين كـذا وكـذا وذكـر شـيئاً جمهـوالً : " اًل فال يصح إذا قال فإن كان العوض جمهو 
علــى أن تقضــي يل حاجــة أو علــى أن تعطيــين عوضــها ومل يــذكر هــذا العــوض ، فحينئــذ يكــون : " كــأن يقــول 

 .البيع غري صحيح ، ألنه بيع يف املذهب ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً 
أنـه يعطيـه مـا يرضـيه ، فحينئـذ تـزول  –ومـال إليـه أبـو اخلطـاب مـن احلنابلـة يف هـذه املسـألة : أمحـد  وعن اإلمـام

من وهب هبًة أراد عليها الثواب فهوو : ) أنه قـال : قول عمر الثابت يف موطأ مالك بإسناد صحيح ل اجلهالة
 .وابالثا فيها من فقد مساها هبة مع م( على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها

  وال يصح مجهوالً  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . مثالً فال يصح " وهبتك احلمل الذي يف بطن ناقيت : " أي ال يصح أن يكون املوهوب جمهوالً ، فإذا قال 
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: " فـال يصـح ألنـه معـدوم ، ومثلـه إذا قـال " وهبتـك متـر السـنة القادمـة مـن  لـي : " م ، فـإذا قـال و ومثله املعـد
 . قياساً على البيع : قالوا " . هبتك العبد اآلبق فال يصح ألنه غري مقدور على تسليمه و 

واختار شيخ اإلسالم وهو مذهب مالـك صـحة كـون املوهـوب جمهـوالً وهـو اختيـار الشـيخ إبـراهيم عبـد اللطيـف 
 . آل الشيخ و اختيار الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وهو الراجح

ملعاوضة ، فإن اهلبة هنا عقد تربع يف األصـل وإن وقـع فيهـا يف بعـض صـورها املعاوضـة وذلك للفرق بني التربع وا
 . لكنها يف األصل عقد تربع 
دم الغـرر إذ ال غـرر لعـر يف عقـود املعاوضـات وذلـك فـتغيف عقود التربعـات مـا ال ي غتفروالبيع عقد معاوضة ، وي

 .هو القول الراجح  و يريدها وإال مل يضره فقد بذل له هذا الشيء بال عوض ، فإن حصل على الصفة اليت
  إال ما تعذر علمه  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . إن تعذر علم الشيء فهبته جائزة ، كالصلح  
وذلــك فيمــا إذا كــان الشــيء غــري متميــز ؛ فملكــه ال يتميــز عــن ملــك غــريه فوهــب أحــد املــالكني نصــيبه : قــالوا 

 . منهما أن يهب نصيبه لآلخر للحاجةت غريه على وجه ال يتميز به فلكل واحد لآلخر فإذا اختلط زيته بزي
 . مطلقاً يف هذه الصورة وغريها  ةحيالصحيح ما تقدم وأن هبة اجملهول صحو 

  وتنعقد باإليجاب والقبول  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . أللفاظ قبلت وحنو ذلك من ا: وهبتك ، ويقول املوهوب له : أي أن يقول 
  وبالمعاطاة الدالة عليهما  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فإذا دفع له الشيء وقبله اآلخر فعالً على وجه املعاطاة الدالـة علـى اهلبـة فكـذلك ، وذلـك ألن النـيب صـلى اهلل  
إجياب وال قبول  عليه وسلم وأصحابه كانوا يهدون ويحهدى إليهم وكان سبيلهم يف ذلك املعاطاة فلم ينقل عنهم

 . ولو كان شرطاً لنقل نقالً بيناً ، وهذا ظاهر 
 . بت اهلبة بكل قول أو فعل يدل عليها تث: إذن 

  وتلزم بالقبض  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . اهلبة تنعقد بالقول الدال عليها أو الفعل الدال عليها وال تلزم إال بالقبض : إذن 
ومل يقبضـه إيـاه ، فـإن اهلبـة ال " وهبتك هذا الطعام " ومل خيل بينه وبينها ، أو قال " ري وهبتك دا: " فإذا قال 

يقول ابن آدم مالي مالي وهل لوك : ) ما ثبت يف مسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : تلزم ودليل هذا 
 . وهو اإلقباض ضاء مفذكر اإل( ضيت ممن مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأ
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إنووي كنوت قود نحلتووك عشورين وْسووقاً : ) أن أبـا بكــر قـال لعائشـة : وملـا ثبـت يف موطـأ مالــك بإسـناد صـحيح 
وهـو قـول عمـر كمـا يف مصـنف عبـد الـرزاق ، ( تيوه أو حزتيوه لكوان لوك وإنموا هوو موال وإرث ددولو أنك ج

بل تلزم مبجرد القول أو الفعـل الـدال : هريةعن اخللفاء األربعة وقال الظا –من أصحاب أمحد  –وذكره املروذي 
لويس لنوا مثول السووء ، العائود فوي هبتوه كالكلوب يقويء ثوم يعوود فوي : ) عليها ، لقوله صلى اهلل عليه وسـلم 

 . متفق عليه ( قيئه 
إن هذا حديث عام وخيصص مبا ثبت عن الصحابة كما تقدم فيدل على أن املـراد بـه مـا يكـون بعـد : واجلواب 
 .القبض

 . و ليس يف اهلبة خيار ألهنا ليست مبعاوضة إال اهلبة اليت شرط فيها العوض 
 .  بإذن واهب  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فالبد من إذن الواهب يف القبض وذلك ألن القبض بال إذنه تفويت حلقه يف الرجوع 
 وهل تكون ملكاً للموهوب له قبل قبضها أو تكون ملكاً للواهب ؟ 

و هـو الــراجح املشـهور يف املـذهب أهنــا ملـك للموهـوب لـه ، فالنمـاء لــه ألن الضـمان عليـه و قـوالن يف املـذهب 
 .ألهنا متلك من حني العقد

 .  إال ما كان في يد متهب  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . املتهب هو املوهوب له 
 نقـــول يلـــزم القـــبض ألهنـــا عنـــده ، فـــالقبض فحينئـــذ ال" هـــي لـــك : " رجـــل وضـــع وديعـــة عنـــد آخـــر مث قـــال لـــه 

 . محستدام فلم يشرتط ابتداء قبض 
 .  ووارث الواهب يقوم مقامه  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فلــه حــق الرجــوع ، إذا وهــب زيــد لعمــرو ، ومل يقبضــها عمــرو ، مث مــات زيــد فهــل البــن زيــد وهــو بكــر مــثالً أن 
 يرجع فيها ؟

 . ع فيها وذلك ألهنم ورثة حلقوقه وهذا حق من حقوقه فورث كسائر حقوقه وله أن يرج: اجلواب 
 . وتبطل اهلبة مبوت املتهب أي املوهوب له 

إذا وهب زيد لعمرو هبًة فمات عمرو قبل أن يقبضها ، فاهلبة تبطل وذلـك لعـدم القـبض وإن قبضـها رسـوله أو 
 . وكيله فهو قبض 

و وكل عمرو ، أعطاه هديًة فمات عمرو قبل أن يصل إليه رسـوله أو إذا أعطى زيد رسول عمرو أ: مثال ذلك 
 . وكيله فهي ملك له ألن قبض رسوله وقبض وكيله يقوم مقام قبضه هو
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ومن أبرأ غريمه مون دينوه بلفوظ اإلحوالل أو الصودقة أو الهبوة أو نحوهوا  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 .  برئت ذمته ولو لم يقبل 

قـد أبـرأت ذمتـك مـن هـذا الـدين ، فـال يشـرتط القبـول مـن : د لعمـرو عشـرة آالف ، ، فقـال عمـرو يف ذمة زيـ
 . الغرمي املدين ، بل تربأ ذمته ولو مل يقبل هذا هو املشهور يف املذهب 

أنــه ال جيــرب علــى القبــول : والقــول الثــاين يف هــذه املســألة وهــو اختيــار الشــيخ ابــن ســعدي وهــو قــول يف املــذهب 
هــذه هبــة ديــون وأوصــاف : ك ألن يف إجبــاره علــى القبــول إجبــاراً علــى أن يكــون حتــت منَّــة غــريه ، وأيضــاً وذلــ

لكـه إال أن يرضـى بـذلك ، مفأشبهت هبة األعيان فكما أنه إذا أهدى له عينـاً فيشـرتط قبولـه هلـا وال تـدخل يف 
 . فكذلك يف هبة الديون ، إذ ال فرق وهو الراجح 

هو إسقاط حق فلـم يفتقـر إىل قبـول وهـذا تعليـل ضـعيف ، فـالراجح أنـه يفتقـر إىل قبـول ، : وا وأما احلنابلة فقال
 . ألعيان وبني هبة األوصاف والديونوذلك لئال جيرب على أن تكون حتت منة غريه ، وألنه ال فرق بني هبة ا

  ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . يصح بيعها جيوز هبتها ، وما ال يصح بيعه ال تصح هبته كأم الولد والوقف وحنو ذلك فكل عني 
هذا إذا كان النهي عن بيعه للنهي عن نقل اليد عنه كأم الولد هنا وأما إذا كان ملعىن آخر وهو عـدم ماليتـه فـال 

صــلى اهلل عليــه وســلم عــن بيعــه فالكلــب الــذي يقتــىن ال يبــاع لنهــي النــيب ( وكلــب يقتــىن : ) ، ولــذا قــال املؤلــف 
 . وهذا ليس للنهي عن نقل اليد عنه وإمنا لعدم ماليته فصحت هبته وهو اختيار املوفق 

كـــالبيع فكمـــا أن البيـــع ال يصـــح : قـــالوا . أن هبـــة الكلـــب ال تصـــح وهـــو ضـــعيف : والقـــول الثـــاين يف املـــذهب 
وه لعــدم ماليتــه ال لــئال ينقــل عــن اليــد ، فكــذلك اهلبــة ، وهــذا ضــعيف ، وذلــك ألن النهــي عــن بيــع الكلــب وحنــ

 . خبالف النهي عن بيع أم الولد وحنوها فالنهي لئال تنقل عن اليد 
 : مسألة 

 . أو حنو ذلك" و إن دخل شهر رمضان وهبتك هذه الدار إن جاء زيد أ: " إذا وهب هبة معلقة كأن يقول 
فمــذهب احلنابلـة وهــو مـذهب أكثــر " أو حنــو ذلـك وهبتـك هــذه الـدار سـنة : " أو وهبـه هبـًة مؤقتــة كـأن يقــول 

كـالبيع راد للتمليـك  تـالفقهاء ، ومل يذكر احلنابلة خالفاً يف هذه املسألة أن هذا ال جيوز وال تصـح اهلبـة ألن اهلبـة 
 . ، وإذا كانت معلقة أو مؤقتة فهذا ينايف متليكها املؤبد 
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ل يف الشـروط الصـحة وال دليـل مينـع مـن ذلـك وهـذا فيـه األصـألن بـل يصـح تعليقهـا وتوقيتهـا : وقال ابن القـيم 
 : قوة ويأيت ما يدل عليه يف املسألة اآلتية 

  -: مسألة 
لـك هـذه الـدار : أن يقول أعمرتك هذه الدار يعين ملكتك إياها عمرك ، أو يقـول : العحمرى والرحقىب ، العمرى 

 . ما عشَت أو ما حييَت أو ما عشتح أو ما حييتح 
مـن املراقبـة ألن كـل  أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي فهي يل وإن مت قبلك فهي لـك: أن يقول : قىب وأما الر 

 .  منهما يرقب األخر من لرتجع إليه
  -: هلا ثالث حاالت و 
أعمرتك الدار لك ولعقبك من : " أن ينص على أهنا تكون لعقبه من بعده فيقول : احلالة األوىل  -1

 . العلم على أنه ميلكها ملكاً مستقراً ال ترجع بعده للمعري املتربع  فال خالف بني أهل" بعدك 
وحنـو ذلـك " مـا عشـتح " أعمرتك هذه الدار وال يـنص علـى : " أن يطلق فيقول : احلالة الثانية  -2
 . فاجلمهور على أهنا ال ترجع إليه أيضاً . 

: واملسلمون على شروطهم ، فكأنه قال بل ترجع إليه وذلك ألن لفظ العمرى يدل على الشرط : قال املالكية 
 ." هي لك عمرك أو هي لك ما حييت " 
أعمرتك هذه الدار ما عشـَت أو مـا حييـَت أو مـا : " أن ينص على الشرط فيقول : احلالة الثالثة  -3

 . بقيَت أو ما عشتح وما بقيتح وحنو ذلك فمذهب اجلمهور أهنا تكون للموهوب له ولعقبه من بعده
ن الشرط هنـا معتـرب فرتجـع إىل صـاحبها وهـو اختيـار شـيخ اإلسـالم والشـيخ عبـد اهلل بـن حممـد ومذهب مالك أ
 . بن عبد الوهاب 

بقول النيب صلى اهلل عليـه وسـلم : أما اجلمهور فاستدلوا.الشرط هنا معترب ألن املسلمني على شروطهم : فقالوا 
: لى اهلل عليـه وسـلم يف مسـلم مـن حـديث جـابر ولقولـه صـ: ا قالو( العمرى لمن وهبت له :) يف املتفق عليه 

حيواً وميتواً  اأعمرهو ذيلول يأمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها فإن من أرقب شيئاً أو أعمور شويئاً فهو) 
 . ر وتكون للمعَمر ولورثته من بعدهفدل على أهنا تكون للمعَمر وال ترجع للمعم  : قالوا ( ولعقبه 

ــر وأمــا مــن قــال بأهنــا مــع الشــرط ت إنمووا العموورى : ) قــال : فلمــا ثبــت يف مســلم مــن قــول جــابر : رجــع إىل املعم 
هـي لـك : ) وأمـا إن قـال ( التي أجازها النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يقول وهوي لوك ولعقبوك مون بعود  

 . وهذا يقوي ما ذهب إليه اإلمام مالك يف هذه املسألة ( ما عشَت فإهنا ترجع إىل صاحبها 
 . ما ذهب إليه ابن القيم يف املسألة املتقدمة من صحة اهلبة املؤقتة ومثلها من باب أوىل املعلقة  ايضاً  و يقوي
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العمرى لك ولعقبك من : "أن العمرى تكون للموهوب له ولورثته من بعده سواء قال : فالصحيح 
 . ومل يشرتط " هي عمرى لك : " أو قال ( بعدك 

 .بقى حياً فإذا مات فإهنا ترجع إىل معم رها  أما إن اشرتط فإهنا تكون للمعَمر ما
 فصل

  ويجب التعديل في عطية أوالد بقدر إرثهم  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فيجوب . يجب علوى الوالود أيواً كوان  فوي التعوديل فوي عطيوة أوالده بقودر إرثهوم للوذكر مثول حوظ األنثيوين 
لعطيووة وقوودرها فووال يخووتص أحوود األوالد بعطيووة دون علووى األب واألم أن يعوودلوا بووين أوالدهووم فووي أصوول ا

وذلـك ملـا ثبـت يف الصـحيحني عـن النعمـان بـن بشـري أن أبـاه أتـى بـه رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وســلم . بقيوتهم 
( أفعلت هذا بولد  كلهم )  :إين حنلت ابين هذا غالماً كان يل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :فقال 
فرجوع : قوال النعموان ( اتقووا اهلل واعودلوا بوين أوالدكوم : ) النبي صلى اهلل عليه   وسلم  ال ، فقال: قال 

أشوهد علوى : ) ويف مسـلم( إنوي ال أشوهد علوى جووور : )  ، ويف روايـة يف الصـحيحنيأبي فورد تلوك الصودقة 
اتقووا اهلل : )  فقولـه( . بلوى قوال فوال إذن : أيسر  أن يكونوا لك في البر سواء قال : هذا غيري ثم قال 

يـدل علـى أن ( إني ال أشهد على جوور :) يدل على وجوب العدل بني األوالد، وقوله( واعدلوا بين أوالدكم 
وقـال اجلمهـور  .تركه جور ، واجلور حمرم على فاعله وحمرم أيضاً على املعطـى تناولـه هـذا هـو املشـهور يف املـذهب

 (أشهد على هذا غيري  : )وا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم باستحباب العدل بني األوالد يف العطية واستدل
 ( .ال أشهد على جور: )  دليل قولهبوهذا استدالل ضعيف ، فإن مراد النيب صلى اهلل عليه وسلم التهكم 

ما ذهب إليه احلنابلة من وجوب ذلك ؛ وأن التعديل بينهم يكون بقدر إرثهم للذكر مثل حظ : والراجح 
فإنه  (أال سويت بينهم : ) من حديث النعمان  –يف رواية النسائي  –ا قوله صلى اهلل عليه وسلم األنثيني وأم

ال يدل على التسوية بني الذكر واألنثى ، بل املراد التسوية يف أصل العطية ، أي أال سويت بينهم يف أصل 
إال ذكور والعدل بني األوالد يف له العطية فأعطيت هذا كما أعطيت هذا ، ال يف قدر العطية وحيتمل أنه ليس 

. العطية ينفي احلسد والعداوة اليت قد تقع بني األوالد ، فإن عدم العدل بينهم مظنة احلسد والعداوة بينهم 
وظاهر كالم ( أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء: ) كما هو مظنة العقوق لذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

األوالد إال إذا كان أحدهم ذكراً واآلخر أنثى فيعطى الذكر مثل ما لألنثيني ، ظاهر  املؤلف وجوب التسوية بني 
 كالمه هذا ، ولو كان هناك معىن يقتضي التخصيص كأن يكون
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أو له اشتغال بعلـم أو دعـوٍة أو غـري ذلـك تقتضـي  صيصـه بالعطيـة ، هـذا ظـاهر   ىبعض ولده فيه زمانه أو عم
 . املذهب  كالم املؤلف وهو

ن اإلمام أمحد أنه إذا كان هنـاك معـىن خيـتص بـه أحـد مـنهم فيجـوز أن يفضـل يف العطيـة وهـو الـراجح ، وقـد وع
رجحه املوفق ؛ وذلك قياساً على تفضيل الذكر على األنثى فـإن الـذكر إمنـا فحضـل علـى األنثـى ملعـىن خيـتص بـه ، 

ضـاً زمنـاً أو حنـو ذلـك فإنـه جيـوز  صيصـه فإذا كان يف بعض بنيه معىن خيـتص بالتفضـيل كـأن يكـون فقـرياً أو مري
 . و ال جيب التسوية يف النفقة ألهنا بقدر الكفاية من نكاح أو مركب و حنو ذلكبالعطية وتفضيله 

  فإن فضل بعضهم سوى بينهم برجوع أو زيادة  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

سـوي بيــنهم إمــا بـأن يرجــع صــدقته وعطيتــه إذا فضـل بعــض أوالده تفضــيل جـور فنهــي عنــه فإنـه جيــب عليــه أن ي
 . وإما أن يعطي اآلخر أو يزيده حىت يسوي بينهم 

إمـا أن تأخـذ هـذه العشـرة آالف فرتجـع هببتـك ، وإمـا أن تعطـي : إذا أعطى الذكر ومل يعط األنثى شـيئاً فنقـول 
 . الفزد حىت تصل إىل مخسة آ: األنثى مخسة ألف وإن كان أعطاها آلفاً أو ألفني فنقول 

   فإن مات قبله ثبتت  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

وهب األب ولده هبًة ، وكانت هبة جـور حيـث أنـه قـد خصـه هبـا دون بـاقي أخوتـه فمـات الوالـد ومل يرجـع عـن 
 .  -هذا هو املشهور يف املذهب  –هذه اهلبة فإهنا تثبت للولد ، وليس لباقي الورثة املطالبة هبا 

أن هلـــم أن يرجعـــوا ، فللورثـــة أن : محـــد وهــو اختيـــار شـــيخ اإلســـالم وهــو قـــول طائفـــة مـــن احلنابلــة وعــن اإلمـــام أ
 . يطالبوا هبا وهذا هو الراجح 

وذلـك ألن هــذه العطيــة عطيــة جــور وظلــم ، والظلــم حمــرم علـى فاعلــه وحمــرم أيضــاً تناولــه ، وهــذا قــد تناولــه جــوراً 
 . هذا املوهوب له بغري حق فكان للورثة املطالبة به وظلماً فكان ملن له حق أن يطالب به ، فأخذ 

ظاهره أن التعديل الواجب يف الولـد دون سـائر أقاربـه كإخوانـه أو بـين عمـه أو ( : يف عطية أوالده : ) ويف قوله 
 : ويف املسألة قوالن يف املذهب . حنو ذلك 

 . أشهرمها التعديل واجب يف سائر األقارب 
ألن األصل هو جـواز تصـرفه يف مالـه وإمنـا اسـتثىن األوالد ملعـىن خيـتص هبـم وهـذا وية عدم وجوب التس و الراجح

 .و هو املتقدمني من أصحاب أمحد و اختاره املوفقاملعىن ال يثبت يف األقارب فلم يلحقوا هبم 
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   وال يجوز لواهب أن يرجع في هبته الالزمة  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
قـــدمت وهـــي اهلبـــة املقبوضـــة فـــال جيـــوز للواهـــب أن يرجـــع يف هبتـــه الـــيت قبضـــها املتهـــب للحـــديث اهلبـــة الالزمـــة ت

 . متفق عليه ( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته ، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه : ) املتقدم 
 . يف املذهبالرجوع هذا هو املشهور فإذا وهب هبة هبا الثواب فليس له وظاهره ولو كان يريد هبا الثواب،

بل له الرجوع فإذا دلت القرائن أنه يريد بـذلك الثـواب فلـه الرجـوع إذا مل يثبـت وهـذا : وقال املالكية واألحناف 
مون وهوب هبوة أراد بهوا الثوواب فهوو علوى : ) هو الراجح وتقدم مـا يـدل عليـه مـن قـول عمـر يف موطـأ مالـك 

 . ( هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها 
   إال األب  : حمه اهلل تعالى قال المؤلف ر 

وصــححه الرتمــذي واحلــديث حســن أن النــيب  –فــاألب جيــوز لــه أن يرجــع يف هبتــه لولــده ملــا ثبــت عنــد اخلمســة 
ال يحوول لرجوول مسوولم أن يعطووي العطيووة ثووم يرجووع فيهووا إال الوالوود فيمووا يعطووي : ) صـلى اهلل عليــه وســلم قــال 

 . (ولده 
قــد زادت زيــادة متصــلة ، كــأن يعطيــه مــن صــغار الغــنم أو اإلبــل فتنمــو ، ففيهــا  فــإذا كانــت اهلبــة: قــال احلنابلــة 

فلـيس لـألب الرجـوع هلـذه الزيـادة املتصـلة وهـذا ضـعف لعمـوم احلـديث املتقـدم ، وملـا سـيأيت : زيادة متصلة قالوا 
نظـري قولـه صـلى  والذي يتبني يل أن هذه املسألة( أنت ومالك ألبيك : ) تقريره من قوله صلى اهلل عليه وسلم 

فــاألب لــه أن يأخــذ مــن مــال ولــده مــا شــاء بشــروطهم الــيت ســيأيت ( أنووت ومالووك ألبيووك : ) اهلل عليــه وســلم 
ذكرها ، ولذا جاز له الرجوع يف هبته ألنه إذا جاز له أن يأخذ من مال ولده ما هو مال للولد أصـالً فـأوىل مـن 

 . ذلك أن يرجع يف هبته
أنه إذا زادت اهلبة زيادة متصلة فليس لألب الرجوع وعن اإلمـام أمحـد وهـو اختيـار  :املشهور يف املذهب : إذن 

وهــذا عــام ( إال الوالوود : ) عبــد الــرمحن بــن ســعدي أنــه جيــوز الرجــوع وهــو الــراجح لقولــه صــلى اهلل عليــه وســلم 
 . سواء كان فيها زيادة متصلة أم مل يكن فيها زيادة متصلة 

 .  وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما ال يضره وال يحتاجه  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

رواه ( أنوت ومالوك ألبيوك : ) أن يأخـذ مـن مـال ولـده ، لقـول النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم  –أي لألب  –له 
 . ابن ماجه واحلديث صحيح 

رواه اخلمسـة بإسـناد  (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولوده مون كسوبه : ) وقوله صلى اهلل عليه وسلم  
 وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيووت آبوائكم أو بيووت أمهواتكم  : ولقوله تعاىل . صحيح 

ومل يذكر بيوت األبناء فهـم داخلـون يف بيـوت األب ، فلـألب أن يتملـك مـن مـال ولـده مـا شـاء بالشـروط اآليت 
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داً فلــيس لــه أن يتملــك مــن مــال ولــده وذلــك ألن مــال ويشــرتط يف األب أن يكــون حــراً ، فــإن كــان عبــ: ذكرهــا 
العبد مال لسيده ، فإنه حينئذ خيرج من ملكية الولد ال إىل ملكية الوالد بل إىل ملكية سـيده فاشـرتط أن يكـون 

 . األب حراً 
األشــبه كمــا  –كمــا قـرره شــيخ اإلســالم وصــوبه صـاحب اإلنصــاف وكــذلك   –ويشـرتط أن يكــون األب مســلماً 

اإلسالم فيها إذا كان الولد كافراً فيشـرتط أن يكـون األب كـافراً كـاإلرث فـال إرث مـع اخـتالف الـدين  قال شيخ
فكذلك يف هذه املسألة وجواز األخذ خاص بـاألب فـال يـدخل يف ذلـك اجلـد وال األم ألن هـذا احلكـم خـالف 

األم ليسـا يف معـىن األب  ود اجلـاألصل ، فإن األصل أنه ال خيرج من ملك اآلدمي شيء إال بطيب نفـس منـه و 
 . ، فإن األب أكمل شفقة من اجلد وأحسن تصرفاً من األم 

هذا هو الشرط األول وهو أن ال يضـر هـذا األخـذ بالولـد، فلـألب أن يأخـذ مـن ولـده ( فال يضره وال حيتاجه ) 
بشـرط أال  –رشيداً أو غري ذلك ما شاء سواء كان األب غنياً أو فقرياً وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى كبرياً بالغاً 

 . يضر به وال جيحف 
وبشرط آخر أال حيتاج إليه فما كان من حاجاته كمسكنه وملبسه وخادمه ومركبه وحنو ذلك من حاجاته فـال ، 

 . ملا يف ذلك من احلرج 
 . أن ال يأخذ منه فيعطي ولداً آخر: والشرط الثالث 
ويــأيت الكــالم عليــه يف  –األب وال االبــن النقعــاد اإلرث حينئــٍذ  أال يكــون يف مرضــه اخلــوف ال: الشــرط الرابــع 
 .باب الوصايا 

لم يصوح  .. .به له ببيع أو عتق أو إبراء فإن تصرف في ماله ولو قيما وه : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 . 

 دق به ،إذا تصرف الوالد يف مال ولده ، ولو فيما وهبه الوالد لولده إذا تصرف به ببيع ، أو تص
أو وهبه ألحد من النـاس أو أعتقـه كـأن يعتـق عبـد ولـده ، أو تصـرف فيـه بـإبراء كـأن يـربم غـرمي ولـده مـن ديـن  

ولده ، أو أراد أخذ هذه اهلبة اليت وهبها لولده قبل رجوعه أي قبل قوله رجعت عن اهلبة أو متلكه بالقول، كـأن 
 .وقبض معترب مل يصح هذا التصرف يل ، أو نية بأن ينوي أن يتملك هذا الشيء ذايقول ه

لو أن رجالً باع شيئاً من ملك ولده كأن يبيع عبده أو راحلته أو داره أو أن يعتق عبده أو : صورة هذه املسألة 
فيتصــرف األب قبـل أن يتملكــه بــأن يقـول هــو ملـك يل ويقبضــه مــن ولـده قبضــاً معتــرباً ، ، يهـب شــيئاً مـن مالــه 

 .كذلك البد مع النية من قبٍض فالبد مع القول من قبض ، و 
 .فإذا تصرف قبل متلكه أو رجوعه عن اهلبة فتصرفه باطل فبيعه باطل وعتقه باطل وهبته باطلة وإبراؤه كذلك
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ليس للوالد أن يتصرف يف مال ولده حىت يقبضه متلكاً أي قبضـه مـع قـول يـدل علـى امللـك أو نيـة امللـك : إذن 
 .رفه باطل فحينئٍذ له أن يتصرف فيه وإال فتص

وذلــك ألنــه ملــك لولــده فــال يصــح أن يتصــرف فيــه الوالــد حــىت يثبــت مــا يــدل علــى ملكيتــه لــه بقــول أو نيــة مــع 
 .القبض ، أو رجوع يف اهلبة هذا هو املشهور يف املذهب 

الـرمحن ابـن سـعدي وهـو القـول الـراجح يف هـذه  وعن اإلمام أمحد أنه يصح واختاره شيخ اإلسالم و الشيخ عبد
أنوت : ) ألة ألن تصرفه فيه ببيع أو عتق أو إبراء وحنو ذلك متضمن للتملك وقد قال صلى اهلل عليه وسلم املس

 .( ومالك ألبيك 
فهــذا ( أنووت ومالووك ألبيووك :) قولــه صــلى اهلل عليــه وســلمهــو خــالف قــد تصــرف يف غــري ملكــه ف: وإذا قلنــا 

 .ةاملتقدماحلديث يدل على أنه ملك لألب ، وهذا كله مع توفر الشروط 
 .لكن إن كان تصرفاً يضر بالولد أو فيما حيتاج إليه الولد فحينئٍذ التصرف باطل أو موقوف على اإلجازة 

   بل بعده  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .أي بعد القول أو النية مع القبض املعترب ، أو الرجوع يف اهلبة 
   البة أبيه بدين ونحوه وليس للولد مط : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .ليس لالبن أن يطالب أباه بدين وال حنوه كأرش جناية وال غري ذلك مما يكون يف ذمة الوالد
 .( أنت ومالك ألبيك : ) وذلك ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

 : ل حبديث بل له أن يطالبه ألنه دين ثابت فكان كدين األجنيب واجلمهور ال يرون العم: وقال اجلمهور 
 .بل هو من مفردات املذهب واألحاديث حجة عليهم ( أنت ومالك ألبيك ) 

 .وحيتمل أن له الطالبة مع غىن الوالد وحاجة الولد : وقال بعض احلنابلة 
وهذا هو الراجح وأنه ليس له أن يطالـب والـده ، إال أن يكـون الوالـد غنيـاً وهـو حمتـاج ، وذلـك ألن الوالـد لـيس 

 .ك حينئٍذ فكان له أن يطالبه له أن يتمل
 وهل له أن يرجع إىل الرتكة بعد وفاة الوالد أم ال ؟

 .نعم له أن يرجع هذا هو املشهور يف املذهب ألنه دين ثابت فكان كدين األجنيب: اجلواب 
أنوت : ) لكن إن أخذه الوالد متلكـاً فـال ، أو أسـقطه الوالـد ولـه اإلسـقاط فكـذلك لقولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم 

 .( ومالك ألبيك 
 .له أن يرجع إىل تركة أبيه إال أن يكون الوالد قد أخذه متلكاً فحينئٍذ يكون قد خرج من ملكيته: إذن 
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ال شيء لك يف ذميت وكان الولد غنياً عنه ليس مضطراً وال حمتاجاً : وقبل ذلك لو أسقطه الوالد من ذمته وقال 
 .ه أن يحسقط إليه وتوفرت الشروط يف متلك الوالد ، فل
  إال بنفقته الواجبة  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .حيث كان الولد عاجزاً عن التكسب فإن له مطالبة والده بالنفقة الواجبة 
  وحبسه عليها  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

مـن بـاب حفـظ الـنفس ألنـه فللولد إن وصل األمر إىل حبس الوالد حىت يعطيه النفقة الواجبـة فلـه ذلـك ، وهـذا 
 .قائم هبذه النفقة الواجبة فحياته قائمة بذلك فهو حق واجب له 

 .إن أهدى للشخص هدية أو تحصدق عليه بصدقة فأحكامها كأحكام اهلبة متاماً : مسألة 
 فإن وهب له هبة وهلا وعاء ، فهل يدخل وعائها فيها أم ال ؟: مسألة 

 طعاماً يف إناء ، فهل يدخل الطعام يف اهلدية أم ال ؟ ، أو ءإذا أهدى إليه متراً يف إنا
 .مرجع ذلك إىل العرف ، فإن كان العرف يدل على هذا دخل يف اهلدية وإال فإنه ال يدخل فيها : اجلواب 

 فصل في تصرفات المريض
 . تقدم أن اهلبة يف مرض املوت تسمى عطية يف اصطالح الفقهاء 

  غير مخوف  همن مرض : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
هو املرض الذي خيشى معه املوت ، ومرجع هذا إىل العادة أو إىل قول طبيبني ذوي خربة : املرض املخوف 

 مسلمني ثقتني وال يشرتط أن يكون ظن املوت غالباً يف املرض وال أن يكون ظن املوت مساوياً لرجاء
 . ض خموف سالمته بل مىت ما كان خيشى معه املوت كثرياً فإنه مر 

 .  رسام وإن كان مخوفاً كب   : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ــر مــن البــاطن خبــار فيفســد الــدماا، وال أدري مــا تســميته : مــرض مــن األمــراض املخوفــة قــالوا : الربســام  أن يتبخَّ

 . عند املعاصرين 
   وذات الجنب  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . اجلنب من الباطن بقروح يصاب به : ذات اجلنب مرض 
    ووجع قلب ودوام قيام  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . أي دوام قيام إىل خالء بإسهال مزمن ممرض 
   ورعاف دائم ، وأول فالج  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . اجللطةبمرض يصيب البدن فري ي بعض أطرافه ، فال تتحرك هذه األطراف وهو أشبه : الفاجل 
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  وآخر سل  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . قروح تصيب الرئة : السل 

  والحمى المطبقة والرْبع  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . أي املستمرة ، واحلمى معروفة وهي حرارة تكون يف البدن : احلمى املطبقة 

رتكـــه يـــومني مث تعـــود إليـــه يف اليـــوم الرابـــع وهـــذه أمثلـــة وإال أي احلمـــى الربـــع وهـــي أن تصـــيبه يومـــاً مث ت" بـــع والرح " 
 . فاملرجع يف ذلك إىل ما يراه الناس يف العادة أنه مرض خموف 

 .  وما قال طبيبان مسلمان عدالن إنه مخوف  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
  ىحق الوارث وحق املعط فما قال طبيبان مسلمان عدالن إنه مرض خموف ، وذلك ملا يرتتب على ذلك من

 . طبيبني ثقتني مسلمني من فاشرتط أن يكون 
 . أن قول الطبيب الواحد يقبل مع العدم : والقول الثاين يف املذهب وهو ظاهر قول اخلرقي 

أن عموور لمووا جسوورح سووقاه الطبيووب لبنوواً فخوور  موون : )  مبــا روى اإلمــام أمحــد يف مســنده وغــريه : ويســتدل لــه 
 و هو الراجح( هد إلى الناس فعهد اع: جرحه فقال 

 .  ومن وقع الطاعون في بلده  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . فإذا وقع الطاعون يف بلد ، فوقوعه فيها خموف فيخشى  التلف فيكون له حكم املرض املخوف

 .  ومن أخذها الطلق  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . أي املرأة يأخذها الطلق 

 .  ال يلزم تبرعه لوارث بشيء  : ل المؤلف رحمه اهلل تعالى قا
فهبتـه تكـون يف حنو ذلـك  فاملريض مرضاً خموفاً أو من وقع يف بلده الطاعون ، أو من كان عند التحام الصف و

كمـا   –وهنـا ( ال وصوية لووارث : ) حكم الوصية ، فإن كانت فال يلزم هذا التـربع لقولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم 
 . حكم اهلبة كحكم الوصية  –تقدم 

  وال بما فوق الثلث إال بإجازة الورثة لها إن مات منه  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
فإذا مات الواهب ، فال يحعطي هذا األجنيب نصف املـال  –يف مرضه املخوف  -فإذا وهب نصف ماله ألجنيب 

إال أن ( الثلوث والثلوث كثيور : ) ولـه صـلى اهلل عليـه وسـلمالذي وهبه إياه يف مرض اخلوف بل يحعطي الثلث لق
جييز هذا الورثة ، فإذا رضى الورثة بـذلك فـإن هـذا إسـقاط حلقهـم ، فإنـه إمنـا مينـع حلـق الورثـة ، فـإذا أجـاز ذلـك 

 . الورثة فقد أسقطوا حقهم 
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   وإن عوفي فلصحيح  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ضــاً خموفــاً فــإن هــذه اهلبــات تلــزم مــن مجيــع املــال وذلــك لفقــدان الشــرط اآلخــر وهــو أن إذا عــويف هــذا املــريض مر 

يكــون هــذا املــرض قــد اتصــل بــه املــوت ، وهنــا مل يتصــل بــه املــوت ألنــه ملــا مل ميــت بــه فهــذا يــدل علــى أنــه لــيس 
 . مرض املوت 

مـا ثبـت يف و دليلـه الوصـية أن املرض املخوف الذي يتصل بـه املـوت لـه حكـم  علىاتفق عليه أهل العلم قد  و
هم النبووي صوولى اهلل بأن رجووالً موون األنصووار اعتووق سووتة أعبوود فووي مرضووه وال مووال لووه غيوورهم فوودعا: ) مســلم 

 . وهذا يف العتق فكذلك اهلبة ( عليه وسلم وجزأهم ثالثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 
بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل مالوه تد مرضه مومن ا : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

   
 . مرض تتساقط به األعضاء : اجلذام 

تــد بـه هــذا املـرض املخــوف ومل يقعـده علــى فراشـه فــإن مـا يهبــه مـن اهلبــات تكـون مــن مجيـع املــال ال مــن مفـإذا ا 
 . الثلث 
صــرف الصـــحيح بــل لـــه احلكـــم تأمـــا إذا أقعــده يف فراشـــه فلــيس لـــه حكـــم . لــه حكـــم تصــرف الصـــحيح : إذن 

 . املتقدم فيكون له حكم الوصية ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلمام 
أنه له حكم الوصية أيضاً وإن مل يقعده علـى : وهو رواية عن اإلمام أمحد وهو وجه يف املذهب : والقول الثاين 

تصــرف األصــحاء بأمــل البقــاء و  مل يقعــده فإنــه يســتبطي املــوت فيتصــرف مبالــه ذاألول ألنــه إالــراجح و فراشــه 
  .خيشى الفقر

  ويعتبر الثلث عند موته : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . فيعترب الثلث عند موته ال حال هبته وعطيته 

فهــي ثلــث مالــه حــال  –أي هبــة  –رجــالً ثالثــني ألفــاً  ىرجــل ميلــك تســعني ألفــاً ويعــد يف مــرض خمــوف فــأعط
 . من املال فبقى له عند موته ستون ألفاً ، فأصبحت الثالثون ألفاً نصف ماله  العطية ، مث انفق على نفسه

هنــا هلــا حكــم اهلبــة فأنــه يعتــرب الثلــث عنــد موتــه وذلــك ألن هــذا هــو زمــن اســتحقاق الوصــية ولزومهــا : فــاحلكم 
 . الوصية

عبـد فإنـه يعتـق عليـه وإذا أعتق يف مرضـه املخـوف ولـيس لـه سـوى هـذا العبـد ، وعنـد املـوت أصـبح ميلـك ثالثـة أ
هـب رجـالً ثالثـني ألفـاً يف مرضـه املخـوف ، وعنـد موتـه كـان عليـه ديونـه يسـتغرق و هذا العبد ألنه ثلث ماله ولو 

 . ىطعهذه الثالثني ألفاً فحينئذ تقدم ديونه وال شيء للم



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( الوقفكتاب ) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

32 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 . الثلث حبال موته ال عند العطية  عتربالعربة حبال املوت ، في: إذنه 
 .هذا املعطى إال بتوثيق للورثه و عليه فال يتصرف

، ويبودأ بواألول فواألول فوي ويسووي بوين المتقودم والمتوأخر فوي الوصوية  : قال المؤلوف رحموه اهلل تعوالى 
 . العطية

 . هنا فوارق بني الوصية والعطية 
أنه يسوي بني املتقدم واملتأخر يف الوصـية فـإذا أوصـى لزيـد بعشـرة آالف : الفارق األول  -1

لعمـــرو بعشـــرة آالف ومـــات عـــن ثالثـــني ألفـــاً ، فالثلـــث هـــو عشـــرة آالف ، فكـــل  ، مث أوصـــى
واحـــد منهمـــا يأخـــذ مخســـة آالف فيســـوى بـــني املتقـــدم واملتـــأخر وذلـــك ألن الوصـــية تـــربع بعـــد 
املوت ، فهو تربع مشروط باملوت واملوت حيصل دفعًة واحدًة فاستويا ومل يسبق أحـدمها اآلخـر 

 . يف امللكية 
مث وهــب عمــراً عشــرة  –يف مرضــه املخــوف  –فيقــدم األول فــاألول ، فــإذا وهــب زيــداً عشــرة آالف وأمــا العطيــة 

، ألن األول يقـدم  ئ  آالف ، مث مات وترك ثالثني ألفاً ، فالثلث عشرة آالف نعطيها زيداً وال يكـون لعمـرو شـي
 . 

 تلزم إال بـاملوت ، ففـي العطيـة يكـون أن العطية الزمة خبالف الوصية فإهنا جائزة وال: وهذا الفارق بينهما علته 
 . ملك زيد سابق مللك عمرو 

   وال يملك الرجوع منها  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
هــذا فــارق آخــر بــني العطيــة والوصــية وهــو أن العطيــة ال ميلــك الرجــوع فيهــا فــإذا وهــب يف مرضــه املخــوف زيــداً 

 . يها ، ألهنا أصبحت الزمة عشرة آالف وقبضها زيد فإنه ال ميلك الرجوع ف
وأما الوصـية فيملـك الرجـوع فيهـا فلـو أن رجـالً يف مرضـه املخـوف أو قبـل ذلـك أوصـى بثلـث مالـه مث بـدا لـه أن 

 . يرجع فله ذلك ألهنا ال تلزم إال باملوت وهذا فارق آخر 
  ويعتبر القبول لها عند وجودها  : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فيعترب القبول عند وجود اهلبة ، فإذا مل يقبل " هبتك كذا و : " القبول هلا عند وجودها ، فإذا قال فالعطية يعترب 
املوهــوب لــه حينئــذ فلآلخــر أن يرجــع عــن هبتــه ، وأمــا الوصــية فــإن قبوهلــا يكــون عنــد مــوت املوصــي ألنــه وقــت 

 .، و ال يعترب القبول قبل ذلكاستحقاقها ولزومها وهذا فارق ثالث 
  وثبت الملك إذاً و الوصية بخالف ذلك  : ؤلف رحمه اهلل تعالى قال الم
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العطيــة إذا قبضــت فقــد ثبــت امللــك فإهنــا تصــبح ملكــاً للمعطــي يف أثنــاء مرضــه املخــوف ، : هــذا الفــارق الرابــع 
 . وذلك ألن اهلبة متلك يف احلال وأما الوصية فإهنا إمنا متلك بعد املوت 

وقبضــــها، " قبلــــت : " وهــــو يف مرضــــه املخــــوف ، فقــــال زيــــد " عشــــرة آالف أعطيتــــك يــــا زيــــد : " فــــإذا قــــال 
فأصبحت ملكاً لزيد لكن يكون هذا املال منظر بـه ومرتقـب فـال يعطـي هـذا املوهـوب لـه فيتصـرف بـه تصـرفاً ال 

الواهـب مـن هـذا املــرض  شـفيوه إن شـاؤا الـرد إذن ميلكـه لكـن هـذا امللــك ملـك موثـوق فـإذا و ميكـن الورثـة أن يـر 
نه يأخذ هذه العشرة آالف من مجيع املال سـواء كانـت الثلـث أو أكثـر أمـا إذا مـات مـن هـذا املـرض املخـوف فإ

 . فحينئذ ننظر إن كان وارثاً فال شيء له ألهنا أصبحت حبكم الوصية وال وصية لوارث 
 وإن كان أجنبياً فننظر هل يستغرق الثلث أم ال ؟ 

اه وإن كـان يقـدر الثلـث أو أقـل أعطينـاه إيـاه وإن كـان أكثـر مـن الثلـث فإن كان يقدم الثلث أو أقـل أعطينـاه إيـ
يف  –واحملابــاة يف املــرض املخـــوف  -نظرنــا إىل الورثــة فــإن أجـــازوا أعطينــاه إيــاه ، وإن مل جييــزوا اكتفينـــا بالثـلـــث 

 . حكم العطية فلو حايب وارثه ببيع دار بنصف مثنها 
اوي مائة ألف باعها له يف مرضه املخوف خبمسني ألفاً فحينئذ ما زاد من بعض ورثته داره اليت تسلباع : فمثاًل 

هذه الدار فال بيع فيه بل يثبت البيع فيها بقدر الثمن فحينئـذ يكـون للمبيـع هـو نصـف الـدار وللمشـرتي اخليـار 
ي بقـدر الثلـث أم لتبعيض السـلعة عليـه ، هـذا إذا كـان وارثـاً وأمـا إن مل يكـن وارثـاً فينظـر إىل هـذه احملابـاة هـل هـ

 ال؟
 . فإن كانت بقدر الثلث فذلك له وإن كانت بأكثر من الثلث فينظر فيه إىل إجازة الورثة 

 
 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 


